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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ

„Enchant me”

I. Organizator
Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

Recytatorskiego

Poezji

anglojęzycznej

II. Termin
Konkurs odbędzie się 12 czerwca 2019 roku o godz. 10:00.
III. Miejsce
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-417 Opole.
IV. Cele konkursu
- pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej,
- poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych,
- kreowanie wzorców literackich,
- doskonalenie umiejętności recytatorskich,
- zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną,
- zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.

jest
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V. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów :
- szkół podstawowych (klasy IV- VIII);
- gimnazjalnych(klasa III).
2. Nauczyciele języka angielskiego, typują w danej szkole maksymalnie dwóch uczniów i zgłaszają
ich do konkursu.
3. Każdy uczeń przygotowuje recytację jednego wiersza anglojęzycznego, dostosowanego
do wieku uczestnika oraz jego predyspozycji osobistych.
4. Wiersz może recytować tylko jedna osoba.
5. Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 3 minut.
6. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych (mimika, gesty, ruch,
strój, rekwizyty, tło muzyczne oraz inne pomoce).
7. Karta zgłoszenia uczestników (załącznik nr 1) jest do pobrania na stronie internetowej szkoły
www.zso1.opole.pl
8. Wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) wraz z dołączonym tekstem, będącym
przedmiotem interpretacji oraz podpisane zgody przez rodziców / opiekunów prawnych uczestników
konkursu (załącznik 2), należy przesłać najpóźniej do 03.06.2019r.
• drogą pocztową na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Z dopiskiem Konkurs recytatorski

Nr

I

w

Opolu,

ul.

Licealna

3,

45-714

Opole.

• pocztą e-mail na adres: konopacka.elzbieta@zso1.opole.pl
lub osobiście złożyć w sekretariacie szkoły.
W przypadku skorzystania z poczty e-mail należy przesłać skan lub zdjęcie wypełnionej karty
zgłoszeniowej(załącznik nr 1) oraz podpisanych zgód (załącznik nr 2).
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11. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres reprezentowanej szkoły, tytuł
wiersza, imię i nazwisko autora wiersza, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do
konkursu oraz adres e-mail, na który będą przesyłane wszystkie informacje związane z konkursem
oraz numer telefonu kontaktowego.
12. Organizator konkursu może udostępnić uczestnikom sprzęt audio.
VI. Kryteria oceny
1. Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
• klasy IV-VI szkoła podstawowa
• klasy III gimnazjum i VII-VIII szkoły podstawowej
2. Przy ocenie recytacji wierszy brane są pod uwagę takie kryteria jak:
• elementy językowe, intonacja, wymowa
• zapamiętanie wiersza
• Interpretacja wiersza
• ogólne wrażenie artystyczne
• dobór repertuaru
3. Kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący jury.
VII. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody dla laureatów konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich
uczestników konkursu i podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do recytacji
wierszy.
VIII. Przebieg konkursu
1. Pierwszy etap eliminacji powinien odbyć się indywidualnie we wszystkich szkołach bez określenia
terminu.
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2. Drugi etap (finałowy) odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 12.06.2019r.
IX. Program konkursu
1. Przybycie i rejestracja uczestników godz. 9:30 - 9.45.
2. Udział w konkursie – prezentacja wybranych utworów lirycznych od 10:00.
3. Przerwa na podsumowanie wyników – praca komisji konkursowej.
4. Ogłoszenie wyników. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu recytacji wiersz przez uczestników
oraz po obradach jury.
5. Wręczenie dyplomów i rozdanie nagród zwycięzcom.
6. Podsumowanie konkursu, wspólna fotografia do 14:00.
X. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator.
2. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych informacji osobowych
zawartych w Karcie Zgłoszenia na cele związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają Koordynatorzy Konkursu:
Elżbieta Konopacka: konopacka.elzbieta@zso1.opole.pl
Iwona Witkowska: witkowska.iwona@zso1.opole.pl

